ZAPISNIK 2. REDNE SEJE SVETA ZAVODA MLADINSKI CENTER VELENJE V LETU 2016 Z DNE 20.12.2016

Redna seja Sveta Zavoda MC Velenje je bila 20. decembra 2016 v jedilnici Mladinskega hotela Velenje.

Prisotni članice/člani Sveta : Dimitrij Amon, Gašper Hostnik, Karmen Mikek, Janko Urbanc, Aleksander Rep,
Alma Glotić, Matej Brložnik (z opravičeno zamudo prisoten od 17:38).
Opravičeno odsoten: Ivo Planinc.
Neopravičeno odsoten: Mitja Kontič.
Ostali prisotni: Marko Pritržnik, Drago Martinšek, Janez Slivar.
Zapisnik je vodil Janez Slivar.
Sejo je vodil predsednik Sveta Zavoda MC Velenje Dimitrij Amon.
Pričetek seje: 17:12
Predsednik SZ pozdravi prisotne, ugotovi sklepčnost, razloži namen sklica seje, našteje vsebino gradiva za sejo
SZ ter predstavi dnevni red.

Predlagan je bil naslednji dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 1. redne seje Sveta zavoda v letu 2016 z dne 9.3.2016 in potrditev
zapisnika 2. dopisne seje Sveta zavoda MC Velenje z dne 7.11.2016;
2. Pregled programskih aktivnosti MC Velenje v letu 2016;
3. Obravnavanje vloge direktorja Marka Pritržnika za izplačilo povečanega obsega dela v
letu 2017;
4. Razno.
Ad 0:
Dimitrij Amon odpre razpravo glede dnevnega reda.
Razprave ni.
SKLEP 1:
Predlagan dnevni red se potrdi.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Dimitrij Amon nadaljuje sejo po točkah dnevnega reda:
1. Potrditev zapisnika 1. redne seje Sveta zavoda v letu 2016 z dne 9.3.2016 in potrditev
zapisnika 2. dopisne seje Sveta zavoda MC Velenje z dne 7.11.2016;
Ad. 1:
Dimitrij Amon na kratko predstavi zapisnika obeh sej in odpre razpravo glede zapisnikov.
Razprave ni.

SKLEP 2:
Zapisnika se potrdita.
Sklep je bil soglasno sprejet.

2. Pregled programskih aktivnosti MC Velenje v letu 2016;
Ad 2:
Dimitrij Amon preda besedo Marku Pritržniku.
Marko Pritržnik zgoščeno predstavi celoten program po področjih:
Razpisne aktivnosti (razpis JSKD),
mednarodna dejavnost (EVS služba, mednarodna izmenjava White rose, projekti Be Youth,
mednarodni kreativni tabor, izobraževanja),
informiranje mladih (sodelovanje s partnerji, prostovoljstvo),
socialno - preventivne aktivnosti (SMO MC Velenje, Indicamp, LAS, sodelovanje s CSD Velenje, Moj
klub, Udarnik),
prostovoljstvo (Udarnik - projekt je prejel nagrado za najboljši prostovoljski projekt v RS v letu 2015),
kulturno - umetniška vloga (koncerti, galerijska dejavnost, Hiša bendov, Pekarna, klub eMCe plac),
Festival mladih kultur Kunigunda (izpostavljena lastna produkcija, koncert v Hudi luknji …),
Kunigunda, regionalni multimedijski center (servis različnim organizacijam, sodelovanje s ŠCV),
servisna dejavnost (avdio, lučni, servis drugim organizacijam - pomoč pri pridobivanju sredstev),
študentsko - dijaški dom (polna zasedenost na začetku leta, tekom leta manjši upad zasedenosti, ki se
izpopolnjuje iz čakalne liste),
mladinski hotel (glavnino nočitev predstavljajo skupine, v letu 2016 beleženo preko 3000 nočitev, prvič
je hotel poln tudi za silvestrovo),
razpisna dejavnost (uspešni na razpisih MOV, MOVIT, URSM, MIZŠ, Zavod za zaposlovanje, MK, JSKD,
usposabljanja na delovnem mestu),
Dimitrij Amon odpre razpravo glede programskih aktivnosti.
Alma Glotić pohvali delo MC Velenje, zanima pa jo več o projektu Hiša groze.
Marko Pritržnik in Dimitrij Amon podrobneje predstavita aktivnosti za izpeljavo projekta.

SKLEP 3:
Svet zavoda MC Velenje je s programskimi aktivnostmi seznanjen.
Sklep je bil soglasno sprejet.

3. Obravnavanje vloge direktorja Marka Pritržnika za izplačilo povečanega obsega dela v
letu 2017;
Ad. 3:
Dimitrij Amon na kratko predstavi točko, ter preda besedo Marku Pritržniku.
Marko Pritržnik poda pojasnila glede planiranega povečanega obsega dela v letu 2017 (aktivnosti v zvezi s
študentsko - dijaškim domom, projekt Be Youth II, ESS JSKD projekt), pove, da skupni strošek za MC Velenje v
primeru odobritve vloge znaša 2.323,44 € bruto.
Dimitrij Amon odpre razpravo, razprave ni. Nadalje Amon vpraša, če ima kdo od članov SZ MCV kaj proti
izplačilu.
Nihče ne nasprotuje izplačilu.

SKLEP 4:
Vlogi direktorja MC Velenje Marka Pritržnika za izplačilo povečanega obsega dela v letu 2017 se ugodi.
Sklep je soglasno potrjen.

4. Razno.
Ad. 4:
Dimitrij Amon ponudi besedo članom SZ MCV.
Marko Pritržnik članom SZ MCV poda informacijo, da bo v letu 2017 več sej SZ, septembra mu namreč poteče
mandat direktorja MC Velenje, potrebno bo izpeljati postopek za izbiro direktorja.
Dragan Martinšek pohvali delo MCV, ki je prerasel svojo vlogo.
Marko Pritržnik pove, da finančno poročilo še ni pripravljeno, da pa bo s finančnega vidika razmerje med
sredstvi, ki jih zagotavlja ustanovitelj MC Velenje (MOV) in sredstvi iz tržne dejavnosti ter pridobljenih na
razpisih, nekje 50:50.
Dimitrij Amon pohvali sodelovanje z zaposlenimi na MOV, predvsem z g. Martinškom. Takšno sodelovanje in
pomoč omogoča dobro delo MCV.
Marko Pritržnik se članom SZ MCV zahvali za tvorno sodelovanje in odzivnost, razdeli simbolična darila, ter
povabi na prigrizek.
Dimitrij Amon zaključi sejo ter se zahvali članom SZ MC Velenje.
Seja je bila zaključena ob 17:57.

Predsednik Sveta zavoda
Dimitrij Amon

Zapisnik napisal: Janez Slivar

Priloge:






vabilo na 2. redno sejo SZ MC Velenje v letu 2016,
zapisnik 1. redne seje Sveta zavoda MC Velenje v letu 2016 z dne 9.3.2016,
zapisnik 2. dopisne seje Sveta zavoda MC Velenje z dne 7.11.2016,
pregled programskih aktivnosti MC Velenje za leto 2016,
vloga direktorja Marka Pritržnika za izplačilo povečanega obsega dela v letu 2017.

